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Ampumaharrastuksen 

kehittämishanke 
 
 
 
 
 
 

TURVALLINEN AMPUMARATA 
 



Mistä ampumarataturvallisuus 
muodostuu ? 
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AMPUMARATATURVALLISUUS 
  

 Tilastoituja ampumavammoja Suomessa 
vuosittain 100-200 kappaletta. 
 

 Ampumaratatilanteessa näitä tapahtuu 
äärimmäisen harvoin. Mm SAL:n osalta 
ei ole tiedossa yhtään ruutiaseen 
luodin aiheuttamaa ampumavammaa 
2000-luvulla !!!  
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Uuden ampumaradan lupaprosessi 

1) YMPÄRISTÖLUPA-HAKEMUS 
 

2) AMPUMARADAN PERUSTAMISLUPAHAKEMUS 
 

3) RAKENNUSLUPA-HAKEMUS 
 

4) VIRANOMAISTARKASTUKSET 
 
 

Tavoitteena turvallisuus !!! 
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AMPUMARADAN KÄYTTÖ JA 
TURVALLISUUS 

Aselupa 
 Ampumaradoilla käytettäviin aseisiin on oltava aselupa tai asetta on käytettävä 

aseluvan omaavan henkilön valvonnassa. 
  
Järjestyssäännöt 
 Yksin harjoiteltaessa jokainen vastaa itsestään ja turvallisuusmääräysten 

noudattamisesta.  
  
Käyttäytyminen rata-alueella 
  Ampumarata-alueella käyttäydytään normaalisti hyvän käytöksen tavoin häiritsemättä 

toisia ammunnan harrastajia, kilpailijoita, toimitsijoita tai kilpailujen seuraajia.  
 
Huolellisuusvelvollisuus 
 Haltija on velvollinen pitämään ampuma-aseesta, aseen osasta ja patruunoista 

sellaista huolta, ettei vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole. 
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AMPUMARADAN KÄYTTÖ JA 
TURVALLISUUS 

Alueen turvallisuusvaatimukset 
Alueella liikkumisen turvallisuus 
Suojavallit ja kulissit 
Ampumaturvallisuus 
Paloturvallisuus 

Aseiden käytön turvallisuusvaatimukset 
Ampumaratojen käyttö ja valvonta 
Rata-alueen merkitseminen/eristäminen, suoja- ja vaara-alueet 
Rakenteellinen turvallisuus    
Pilaantumisen ehkäisy  
Siivous ja jätehuolto 
  

 



SUOJAUTUMINEN 

Kuulon suojaus 
• tulpat 
• kuulosuojaimet 
• tuplasuojaus 
 
Näön suojaus 
• Suojalasit 

 
 



Paloturvallisuus 



• Vaate 
 
• (havun)oksa 
 
• Käsisammutin 
 
• Sammutuspeite 
 

• Liikuteltava 
sammutin 
 
• Sankoruisku. 
 

Alkusammutusvälineitä 



Hätätilanteessa soita 112 
 

• Soita hätäpuhelu itse, jos voit.  
• Kerro, mitä on tapahtunut.  
• Kerro tarkka osoite ja kunta.  
• Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.  
• Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.  
• Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.  

 
 



MOLOK OY:n 
SYVÄKERÄYSJÄRJESTELMÄ 
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AMPUMARADAN ”HUOLTO-OHJEET” 
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Ulko- ja sisäampumaradan 
siivousohjeistus? 
 
Mihin palamaton ruuti kerätään? 
 
Mitä tehdään laukeamattomille 
patruunoille? 
 
Mihin löydetyt patruunat 
kerätään ja kuinka ne 
hävitetään? 
 
 



Ampumakorttikoulutus 
Eräänä keskeisenä tavoitteena on antaa ampujalle 

perustiedot mm ampumaharrastuksen  

turvallisuustekijöistä  
ja  

ympäristövaikutuksista  
sekä ampujan mahdollisuuksista ottaa ne  
huomioon omassa toiminnassaan siten,  

että niiden huomioiminen 
tulee luontevaksi osaksi harrastusta. 
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Ampumakorttikoulutus 
 
MUISTA JA HUOLEHDI, sillä 

 

Jokainen ampuja on seuransa ja  
lajinsa näyteikkuna. 

 
Mielikuva lajista syntyy myös 
yksittäisen ampujan toiminnan kautta. 
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  Kiitos mielenkiinnosta !!!!! 

Lähteet:  Ampumarataopas 
 Ampumakorttikoulutusmateriaali 
 Molok Oy;n kotisivut 



Ampumaratatietojen 
kartoitus  

2012 
 

Ampumaharrastusfoorumi  
 

Projektisihteeri Timo Koski 



Taustoja,  
Motivaatio ja lähtökohdat 

 Järjestöt sitoutuneet selvitystyöhön 
 Ei yhtenäistä tai selvää kuvaa Suomen 

ampumaratatilanteesta 
 Toteutetaan yhteistyössä OKM:n rahoittaman ja 

Jyväskylän yliopiston hallinnoiman LIPAS-hankkeen 
kanssa 

 Tarve selvittää ampumaratojen 
– Lukumäärä 
– Nykytila 
– Tarkka sijainti (LIPAS) 

 Nykytilan tunteminen olennaista rataverkoston 
jatkokehitykselle 

 



Taustoja,  
Lähdemateriaali 

Lähdemateriaalia runsaasti 
– Mm. MATTI- ja VAHTI-rekisterit, riistaweb, LIPAS-

rekisteri, PV:n selvitys, maakuntaliitot,  
ympäristöhallinnon OIVA-palvelu, SAL:n selvitykset… 

Runsaudenpula! Valtavasti dataa, mutta 
– Rekisterit eivät yhtene miltään osin 
– Rekisterit sirpaloituneet useille hallinnollisille tahoille 
– Ratojen nimet ja tiedot eivät täsmää 
– Ei yhteyshenkilöitä 

Kyselyllä selvitetään nykytila 
– Yhdistetään olemassa olevaan aineistoon 



Kysely 
Toteutetaan nettikyselynä (limesurvey-alusta) 

– http://norppandalotti.net/ampumaratakysely/kysely/index.p
hp?sid=45636&lang=fi (luonnos) 

Vastaaminen kestää 10-30 minuuttia 
– Riippuu:  Ampumaradan tilanteesta, vastaustarkkuudesta, 

kiinnostuneisuudesta osallistua kyselyyn 
Kysymykset 

– Nimi- ja yhteystiedot, tekniset tiedot, ympäristötiedot, 
joitain lisätietoja 

Ensiarvoisen tärkeää saada kattava vastausmäärä 
– Aineistolla hyötyarvoa myös jatkossa, esim. 

ratalainsäädäntö 

http://norppandalotti.net/ampumaratakysely/kysely/index.php?sid=45636&lang=fi
http://norppandalotti.net/ampumaratakysely/kysely/index.php?sid=45636&lang=fi


Alueneuvottelukuntaverkoston tukea tarvitaan ! 
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Kuva: Alueneuvottelukuntaverkoston kattavuus ja sen laajentamissuunnitelmat 
          (Karttapohja: © Jaana Halonen, Kuntaliitto) 

 

Perustetut (violetti) 

1) Pääkaupunkiseutu 2009 

2) Pirkanmaa 2010 

3) Pohjois-Kymenlaakso 2010 

4) Varsinais-Suomi 2010 

5) Etelä-Karjala 2010 

6) Pohjois-Karjala 2011 

7) Päijät-Häme 2011 

8) Satakunta 2011 

9) Pohjois-Pohjanmaa 2011 

10) Kanta-Häme 2011 

11) Lappi (tammikuu 2012) 

12) Ylä-Lappi (tammikuu 2012) 
 

Vuoden 2012 suunnitelma (sininen) 

1) Länsi-Lappi 

2) Kainuu 

3) Pohjois-Savo 

4) Suur-Savo 

 



Aikataulu 
Maaliskuu 

– Vko 10, kyselylomake lähetetään sähköpostitse 
– Vko 10-12, seurataan vastausaktiivisuutta 
– Vko 12, kyselylomake lähetetään uudelleen 

vastaamattomille 
– Vko 13, yhteys puuttuviin (esim. puhelimitse) 

Huhtikuu 
– Vko 14, datan yhdistäminen olemassa olevaan 

aineistoon, LIPAS-päivitys alkaa 
– Vko 15-16, data-analyysi 
– Vko 17, selvitys valmis, LIPAS-päivitys valmis 

 
 



Tulos 

 Kattava yhtenäinen tietokanta 
ampumaradoista 
– Harrastajien käytössä ja hallinnassa 
– LIPAS-rekisteri ajan tasalla palvelemassa 

harrastajia 
– Kattava lähdemateriaali (esim. ampuma-

aselain 2. vaihe) 
 



Kysyttävää, kommentteja? 

 
 Ottakaa yhteyttä! 

 
Projektisihteeri Timo Koski 
timo.o.koski(at)gmail.com 
0400485309 

 

mailto:timo.o.koski@gmail.com
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